
 بسم هللا الرمحن الرحيم

من  احلادي عشروالصالة على رسول هللا، أما بعد فهذا هو الدرس  احلمد هلل
شرح كتاب الورقات إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين رمحه هللا وطيب ثراه وجعل 

 بعلومه يف الدارين آمني. نااجلنة مثواه، ونفع

 وكنا قد توقفنا يف اللقاء املاضي عند قول املصنف رمحه هللا تعاىل: 

 وأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر واالستدالل

  :تعاىل عليهما رمحة هللا قال املصنف والشارح

وأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر واالستدالل، كالعلم أبن العاَلم 
ت مقمُل حادث، فإنه موقوف على  النظر يف العاَلم وما نشاهده فيه من التغري، ف ميُ ن ْ

 من تغريه إىل حدوثه.

بعد أن عرف املصنف العلم وذكر القسم األول من أقسام العلم أي من أقسام 
العلم احلادث وهو العلم الضروري، ذكر القسم الثاين فقال: وأما العلم 

لذي يتوقف حصوله على املكتسب فهو املوقوف على النظر واالستدالل؛ أي ا
ادث، أي كعلمنا أبن العاَلم النظر واالستدالل، قال الشارح: كالعلم أبن العاَلم ح

حادث، فإن علمنا أبن العاَلم حادث ال حيصل يف النفس ضرورة، وإمنا حيتاج إىل 
 نظر واستدالل، ألن نقول: العاَلم متغرٌي وكل متغري حادث إذن العاَلم حادث، 



وف على النظر يف العاَلم وما نشاهده فيه من التغري، فيُنتقمل من قال: فإنه موق
تغريه إىل حدوثه، أي يستدل على حدوثه بتغريه، إذ كل متغري ال بد أن يكون 

فيه، َلم عرف املصنف رمحه هللا  والنظر هو الِفْكر يف حال املنظورحاداث، قال: 
م الضروري والعلم املكتسب، تعاىل النظر هاهنا؟ ألنه ذكر النظر يف تعريفي العل

فاحتاج أن يعرف النظر، إذ معرفة املعرَّف إمنا تتوقف على معرفة أجزاء 
إال إذا ُعِرفم أجزاء التعريف، فلما ذكر النظر يف التعريف، ال يُ ْعرمف املعرَّف 

تعريف العلم الضروري وتعريف العلم املكتسب، احتاج إىل تعريف النظر، 
، الِفْكر هو حركة النفس يف ر يف حال املنظور فيهفقال: والنظر هو الِفكْ 

املعقوالت، ويقابله التخييل؛ التخييل هو حركة النفس يف احملسوسات، ونقصد 
حبركة النفس يف املعقوالت: انتقاهلا يف املعقوالت انتقاال تدرجييا قصداي، أي 

ا نقول انتقال النفس من املبادئ إىل املطالب انتقاال تدرجييا قصداي، فحينم
انتقاهلا يف املعقوالت؛ ُُنْرِج احملسوسات، إذ انتقال النفس يف احملسوسات ال 

 يسمى ِفْكرا وإمنا يسمى ختييال

 واملعقوالت: كل ما ال يدرمك ابحلواس اخلمس

انتقال النفس يف املعقوالت انتقاال تدرجييا قصداي، حينما نقول انتقاال تدرجييا 
ذلك أن االنتقال من املبادئ إىل املطالب على وجه  ُُيْرِج االنتقال الدَّْفِعي،

الدفع ال يسمى ِفْكرا، وحينما نقول قصداي ُنرج االنتقال غري القصدي،  
النفس يف املعقوالت حال النوم، هذا انتقال بال اختيار، انتقال غري  كانتقال

 قصدي فال يسمى ِفْكرا، 



قاهلا يف املعقوالت انتقاال إذن نقصد ابلفكر حركة النفس يف املعقوالت؛ أي انت
 تدرجييا قصداي

قال: والنظر هو الفكر يف حال املنظور فيه؛ )يف حال املنظور فيه( هل يقصد 
املصنف رمحه هللا تعاىل كل حال للمنظور فيه؟ أو يقصد خصوص ما يدل على 
املطلوب؟ إمنا يقصد املصنف رمحه هللا تعاىل خصوص ما يدل على املطلوب، 

يقودك إىل املطلوب، فإذا أردت أن تثبت حدوث العاَلم مثال، ال خصوص ما 
يصح أن تتفكر يف ِكَبم العاَل؛ وتقول: العاَلم كبري، وكل كبري حمدث، إذن العاَلم 

حُمدمث، هذا ال يكون برهاان سليما، وإمنا تتفكر يف حال من أحوال املنظور فيه 
ل املنظور فيه؛ أي ما يناسب يقودك إىل املطلوب، فاملراد بقول املصنف: يف حا

املطلوب من بني أحواله، طيب ما الذي يناسب املطلوب؟ ما الذي ميكن أن 
 يقود إىل احلدوث؟

التغري؛ إذ املتغري ال بد حادث، كل متغري ال بد حادث، إذا كان العاَلم متغريا، 
 إذن فالعاَلم حادث

عا َثمَّ نظر طيب، هل كل نظر صحيح؟ أم َثمَّ نظر صحيح ونظر فاسد؟ قط
 صحيح ونظر فاسد، طيب كيف منيز النظر الصحيح من النظر الفاسد؟ 

طيب، النظر ُيشرتمط له ثالثة شروط، إذا حتققت هذه الشروط كان النظر 
 صحيحا، وإذا ختلف شرط من هذه الشروط كان النظر فاسدا



ذكر هذه الشروط القاضي أبو بكر الباقالين رمحه هللا تعاىل يف التقريب 
واإلرشاد، وكذا ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشريازي رمحه هللا تعاىل يف اللُّممع، 
أول شرط من هذه الشروط: أن يكون الناظر كامل اآللة؛ ما هي آلة النظر؟ 

آلة النظر هي العقل، فال بد أن يكون له من القدرة العقلية ما يعينه على 
ها خلل حيول دون صحة النظر  النظر، فإذا َل تكن هذه اآللة موجودة أو كان في
 كان النظر فاسدا

الشرط الثاين؛ شرط متعلِ ٌق ابملنظور فيه؛ وهو أن يكون النظر يف الدليل ال يف 
الشبهة، يعين إذا قال قائل: العاَلم كبري، وكل كبري حادث، إذن العاَلم حادث؛ 

العاَلم ال هذا نظر يف الدليل أو نظر يف الشبهة؟ هذا نظر يف الشبهة، إذ ِكب مُر 
 يدل على حدوثه، وإمنا الذي يدل على حدوث العاَلم إمنا هو التغري

الشرط الثالث: أن يستويف الناظر شروط الدليل، قد يكون الناظر كامل اآللة، 
وقد نظر يف الدليل ال يف الشبهة، لكنه َل يستوِف شروط الدليل فيقع النظر 

وأن يُ رمتِ ب الدليل حق ترتيبه،  فاسدا، فال بد أن يستويف الناظر شروط الدليل
فيقدم ما حقه التقدمي ويؤخر ما حقه التأخري، إذن هذه شروط ثالثة لصحة 

 النظر، إذا ف مقمد النظر شرطا من هذه الشروط كان ابطال.

قال: والنظر هو الفكر يف حال املنظور فيه، ليؤدي إىل املطلوب؛ أي سواء إن  
 طلواب ظنياكان هذا املطلوب مطلوب يقينيا أو م



قال: واالستدالل طلب الدليل ليؤدي إىل املطلوب؛ فمؤدى النظر واالستدالل 
 واحد، ومجع املصنف بينهما يف اإلثبات والنفي أتكيدا

َلم احتاج رمحه هللا إىل تعريف االستدالل هاهنا؟ احتاج إىل تعريف االستدالل 
 تاج أن يعرفه هنا، فاحألنه ذكره يف تعريف العلم الضروري والعلم املكتسب

 طيب، قال الشارح: ومجع املصنف بينهما يف اإلثبات والنفي أتكيدا

هذا جواب عن إيراد يرد على كالم املصنف رمحه هللا؛ إذا كان ُمؤدى النظر 
واالستدالل واحدا، فِلمم مجع املصنف بينهما يف تعريف العلم الضروري والعلم 

عن ذلك بقوله: ومجع املصنف  املكتسب؟ فأجاب الشارح رمحه هللا تعاىل
بينهما يف اإلثبات والنفي أتكيدا، وقد نبهتكم قبل ذلك أن كل كلمة من  

كلمات اجلالل احمللي رمحه هللا تعاىل هلا مأخذ يف إقامة املعىن، فال تظن أن 
اجلالل احمللي يضع كلمة بال حاجة يف إقامة املعىن، اجلالل احمللي رمحه هللا عاَل 

بينهما يف  رمحه هللا ومجع املصنف كلمة بغري حاجة فلما قال:  عبقري ال يضع
اإلثبات والنفي أتكيدا؛ أي إمنا أراد رد اإليراد الذي يرد على كالم املصنف؛ 

 أي إذا كان مؤدامها واحدا فما الفائدة يف مجعهما؟ 

 ة التأكيدفأجاب أن اجلمع هاهنا إلفاد

 عالمة عليهقال: والدليل هو املرشد إىل املطلوب ألنه 



تطلق حقيقة على الناصب ملا به اإلرشاد، أي  كلمة املرشد تطلق على معنيني:
تطلق على الشارع، وتطلق جمازا على ما به اإلرشاد، طيب أيُّ املعنيني أراد 

 املصنف رمحه هللا هنا؟ 

 إمنا أراد املصنف رمحه هللا املعىن الثاين؛ ما به اإلرشاد، 

الشارح رمحه هللا: ألنه عالمة عليه، هذا يدل  طيب كيف عرفنا ذلك؟ بقول
على أن املراد إمنا هو ما به اإلرشاد، ألن ما به اإلرشاد هو العالمة املنصوبة 

على املطلوب، قال: والدليل هو املرشد إىل املطلوب، إذن ما هو املراد ابملرشد 
إلرادة، على هذه اإشكال  دُ هنا؟ املعىن اجملازي؛ ما به اإلرشاد، طيب سريمِ 

اإلشكال أن هذا من دخول اجملاز يف التعريف، واألصل أن ُتصان التعاريف عن 
اجملاز، لكن ي مُردُّ على هذا اإلشكال أبن تعريف الدليل مبا ذكر املصنف رمحه هللا 
بعد تعريف االستدالل أبنه طلب الدليل إمنا هو قرينة على إرادة املعىن الثاين ال 

إذا ُوِجدمت القرينة فال عيب يف كالم املصنف رمحه هللا  املعىن األول، ومن َثمَّ 
 تعاىل

أيضا يمِرد على كالم املصنف إشكاٌل اثٍن  قال: والدليل هو املرشد إىل املطلوب،
وهو أن هذا التعريف ليس هو املعىن االصطالحي للدليل، وإمنا املعىن 

ب خَبي االصطالحي للدليل: ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلو 
وإمنا هذا التعريف إمنا هو التعريف اللغوي للدليل، ولكن جياب عن هذا 

اإلشكال أبن هذا التعريف وإن َل يكن هو املعىن االصطالحي فإنه منطبق 
 عليه، 



 اآلن ما به اإلرشاد هو ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خَبي

والدليل هو املرشد إىل املطلوب ألنه عالمة عليه، والظن جتويز  طيب، قال:
 أمرين أحدمها أظهر من اآلخر عند املُجموِ ز 

 ذكران قبل ذلك تعريف الظن، وقلنا إن االحتماالت عند الناظر قد تتساوى
، وإن ترجح شكافهذا يسمى  تساوت، فإن وقد يرتجح بعضها على بعض

 واملرجوح يسمى ومها،  نافالراجح يسمى ظبعضها على بعض 

أحدمها أظهر  -أي كال األمرين جائز-لذلك قال املصنف: والظن جتويز أمرين 
من اآلخر، َث قال الشارح عقب ذلك: عند اجملوِ ز؛ وهذا قيد هام، أي إن 

العَبة ابألرجحية هنا هي ليست مبا عند غريه وليست مبا يف نفس األمر، وإمنا 
فالعَبة ابألرجحية هنا األرجحية عند اجملوِ ز وإن َل يكن  العَبة مبا عند اجملوِ ز،

 األمر كذلك عند غريه أو مبا يف نفس األمر

االحتماالن -قال: والشك جتويز أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر عند اجملو ِز
 -متساواين

قال: فالرتدد يف قيام زيد ونفيه على السواء شٌك، ومع رجحان الثبوت 
ظٌن؛ إذا رجح احتمال على احتمال  فالراجح املظنون وإذا تساوت واالنتفاء 

 االحتماالت فهذا شٌك.

 



قال: وأصول الفقه أي الذي ُوِضعم فيه هذه الورقات؛ طرقه أي طرق الفقه 
على سبيل اإلمجال كمطلق األمر والنهي وفعل النيب صلى هللا عليه وسلم 

ن أوهلا أبنه للوجوب، من حيث البحث ع واإلمجاع والقياس واالستصحاب
 والثاين أبنه للحرمة والباقي أبهنا حجج وغري ذلك مما سيأيت ما يتعلق به.

كل الذي مضى إمنا أراد فيه املصنف رمحه هللا تعاىل ان يذكر التعريف اإلضايف   
ألصول الفقه مع ذكر بعض املقدمات املمهدة لدراسة هذا العلم الشريف، 

ول الفقه، ذكران أن ألصول الفقه تعريفني؛ تعريف وهذا هو التعريف اللقيب ألص
إضايف أي ابعتبار مفرديه وتعريف لقيب أي ابعتباره عملممماً على هذا الفن 

الشريف؛ هذا هو التعريف اللقيب، قال: وأصول الفقه أي الذي ُوِضعم فيه هذه 
وع الورقات؛ طرقه أي طرق الفقه؛ واملراد بطرق الفقه هاهنا أدلة الفقه، فموض
أصول الفقه أدلة الفقه اإلمجالية، وهذا ما قال فيه املصنف: على سبيل 

اإلمجال، أي أنك ال تدرس يف أصو الفقه األدلة التفصيلية، وإمنا تدرس األدلة 
 اإلمجالية

 قال: طرقه أي طرق الفقه، وقد بينا أن طرق الفقه أي أدلته

ال تدرس يف أصول على سبيل اإلمجال كمطلق األمر والنهي، مطلق األمر؛ 
الفقه أمرا معينا وإمنا تدرس مطلق األمر ومطلق النهي، الذي يسميه اجلالل 

احمللي رمحه هللا تعاىل يف شرحه على مجع اجلوامع: القمْدرم املشرتك، لكن التعابري 
 ، لكن التعابري يف شرحه على الورقات أسهل من هذايف الورقات أسهل من هذا



والنهي وفعل النيب صلى هللا عليه وسلم واإلمجاع والقياس كمطلق األمر   قال:
واالستصحاب، ال تدرس أمرا معينا، هنيا معينا، فعال لرسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم معينا، إمجاعا جزئيا، قياسا جزئيا وهكذا، إمنا تدرس الدليل اإلمجايل

ر، أي من قال: من حيث البحث عن أوهلا أبنه للوجوب، ما أوهلا؟ أي األم
حيث البحث عن األمر أبنه للوجوب، والثاين الذي هو النهي أبنه للحرمة، 

والباقي الذي هو فعل النيب صلى هللا عليه وسلم واإلمجاع والقياس 
 واالستصحاب أبهنا حجج وغري ذلك مما سيأيت مع ما يتعلق به، خبالف

 التعريف، قال: تقرأ كلمة خبالف يف كالم احمللي تعرف أن هذا احرتاز قيدي يف
، ال تدرس يف أصول الفقه طرق الفقه على خبالف طرقه على سبيل التفصيل

 سبيل التفصيل، ال تدرس أدلة الفقه على سبيل التفصيل، 

حنو }أقيموا الصالة{،}وال تقربوا الزىن{، وصالته صلى هللا عليه وسلم يف 
لية؟ ادلة تفصيلية ، هذه أدلة جزئية وال أدلة إمجاالكعبة كما أخرجه الشيخان

 وال أدلة إمجالية؟ أدلة تفصيلية

 }أقيموا الصالة{ هذا دليل تفصيلي

 }وال تقربوا الزىن{ هذا دليل تفصيلي

وصالته صلى هللا عليه وسلم يف الكعبة كما أخرجه الشيخان هذا فعل النيب 
 صلى هللا عليه وسلم دليل تفصيلي فعٌل معني



السدس مع بنت الصُّلب حيث ال ُمعمِصبم هلما واإلمجاع على أن لبنت االبن 
هذا إمجاع جزئي؛ حينما أييت عندي يف الرتكة بنُت ابٍن مع بنٍت ُصلبية يكون 
لبنت االبن السدس تكملة لنصيب الثلثني، يكون للبنت الصلبية النصف 

فرضا، ولبنت االبن السدس فرضا تكملة لنصيب الثلثني، هذا ابإلمجاع، هذا 
 أو مطلق دليل اإلمجاع؟ هذا إمجاع جزئيإمجاع جزئي 

وقياس األرز على البُ رِ  يف امتناع بعضهم ببعض إال مثال مبثل؛ يدا بيد كما رواه 
 مسلم؛ هذا قياس جزئي

 قال: واستصحاب الطهارة ملن شك يف بقائها؛ هذا استصحاب جزئي

رأيت  قال: فليست من أصول الفقه وإن ذُِكرم بعضها يف كتبه متثياًل، أي إذا
أو حنوها فأعلم أن هذا ال يذكر على سبيل أهنا من  مسألة من هذه املسائل

صلب علم أصول الفقه، وإمنا ميثل هبذه املسائل على املسائل األصولية، ميثل 
 هبذه األدلة اجلزئية على املسائل األصولية.

ه من حيث تفصيلها عند تعارضها قال: وكيفية االستدالل هبا؛ أي بطرق الفق
 هنا ظنية، من تقدمي اخلاص على العام واملقيد على املطلق كو ل

كيفية االستدالل هبا أي كيفية االستدالل بطرق الفقه، أي كيفية االستدالل 
أبدلة الفقه، واملراد بكيفية االستدالل العلم ابلرتاجيح أو املرجحات كتقدمي 

 اخلاص على العام واملقيد على املطلق وحنو ذلك.



االستدالل هبا؛ أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها  قال: وكيفية
 لكوهنا ظنية، من تقدمي اخلاص على العام واملقيد على املطلق وغري ذلك.

وكيفية االستدالل هبا جتمُرُّ إىل صفات من يستدل هبا وهو املستِدل، أي َلم َلمْ 
من األصوليني   يدرج املصنف رمحه هللا تعاىل صفات املستفيد كما فعل غريه

كالبيضاوي وغريه؟ ألن كيفية االستدالل جتر إىل الكالم على صفات املستِدل، 
 فهو داخل فيها، فصفات املستِدل مدرجة حتت كيفية االستدالل

 مى أبصول الفقه لتوقف الفقه عليه،قال: فهذه الثالثة هي الفن املس

ي أصول الفقه؟ لتوقف لتوقف الفقه عليه أي توقف الفقه على أصوله، أي َلم مس
الفقه على هذه األصول، فاحلكم الفقهي الذي تقرأه يف كتب الفروع، إمنا يبىن 
على مقدمتني منطقيتني؛ مقدمة صغرى ومقدمة كَبى، هذه املقدمة الصغرى 
وهذه املقدمة الكَبى ينتجان هذه النتيجة املنطقية: الذي هو احلكم الفقهي 

 الذي تقرأه يف كتب أصول الفقه.

يعين مثاًل لو أردان أن نستدل على وجوب الصالة، جتد أن االستدالل على 
 وجوب الصالة يتكون من مقدمتني منطقيتني؛ 

 

 

 مقدمة صغرى نقول فيه }وأقيموا الصالة{



ومقدمة كَبى نقول فيها: األمر للوجوب حقيقة أو نقول كل أمر حممول على 
له تعاىل: }وأقيموا الصالة{ الوجوب حقيقة، إذن إقامة الصالة واجبة أو قو 
 حممول على الوجوب

إذن احلكم الفقهي الذي تقرأه يف كتب الفروع الفقهية إمنا هو متوقف على 
 القاعدة األصولية، لكن هل هو متوقف على القاعدة األصولية لوحدها؟

 وال متوقف على القاعدة األصولية بضميمة الدليل التفصيلي إليها؟

 لي إليهابضميمة الدليل التفصي

إذن الَبهان عبارة عن مقدمتني؛ مقدمة منطقية صغرى، ومقدمة كَبى ينتجان 
 نتيجة، املقدمة الصغرى تكون عبارة عن النص الشرعي أو الدليل عموما

؛ واملقدمة الكَبى تكون عبارة عن القاعدة األصولية العاملة يف هذا الدليل
  ينتجان النتيجة املنطقية.

 وأستغفر هللا يل ولكمأقول قويل هذا ]

      [سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك


